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جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
نيابة العمادة لمدراسات وشؤون الطمبة

إعالن التسجيالت في طور الماستر بعنوان السنة الجامعية2019/2018:

تعمن كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد لمين دباغين  -سطيف  – 2عن فتح التسجيالت النهائية
لمماستر خالل الفترة الممتدة من:

يوم الثالثاء  09أكتوبر  2018إلى غاية الخميس  18أكتوبر 2018
التخصصات المعتمدة في الكمية:
 - 1قسم علم االجتماع
- 1ماستر عمم االجتماع االتصال.
- 1
- 2ماستر عمم االجتماع الثقافي.
- 1
- 3ماستر عمم اجتماع التربية.
- 1

- 4ماستر عمم االجتماع تنظيم وعمل.
- 1
- 5ماستر عمم االجتماع الحضري.
- 1
- 6ماستر السكان والصحة.
- 1
 - 2قسم علم النفس وعلوم التربية و األرطوفونيا
 -1-2ماستر عمم النفس العيادي.
 -2-2ماستر عمم النفس المدرسي.

 -3-2ماستر عمم النفس العمل و التنظيم و تسيير الموارد البشرية.
 -4-2ماستر عمم النفس التربوي.

 -5-2ماستر األنظمة التعميمية و المناهج الدراسية.
 -6-2ماستر عمم األعصاب المغوي العيادي.
 -7-2ماستر اإلرشاد و التوجيه
 - 3قسم الفلسفة
 -1-3ماستر فمسفة تطبيقية.
 -2-3ماستر فمسفة عامة.

 - 4قسم علوم اإلعالم و االتصال
 -1-4ماستر االتصال و العالقات العامة.
 -2-4ماستر االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة.
 - 5قسم التـاريخ و اآلثار
 -1-5ماستر تاريخ المغرب العربي المعاصر.

 -2-5ماستر تاريخ المغرب اإلسالمي في العصر الوسيط.
 -3-5ماستر تاريخ و حضارة المغرب القديم.
 -4-5ماستر اآلثار القديمة.

مكونات ممف التسجيل

 -طمب خطي.

 نسخة من شهادة ليسانس. -نسخة من كشف نقاط البكالوريا ( كشف نقاط البكالوريا االصمي بالنسبة لمطمبة الخارجيين).

 نسخة من كشوف نقاط سنوات الميسانس  +الممحق الوصفي لمشهادة بالنسبة لطمبة نظام ل م د . شهادة حسن السيرة. -شهادة الميالد.

 صورتان شمسيان. -حقوق التسجيل  200دج

 موافقة الهيئة المستخدمة لمواصمة التكوين بالنسبة لمطمبة الموظفين. -مأل استمارة معمومات تسلم من طرف القسم.

تواريخ مهمة:
 -استقبال الطعون :من األحد  07أكتوبر  2018إلى الخميس  11أكتوبر .2018

 -التسجيالت النيائية :من الثالثاء  09أكتوبر  2018إلى غاية الخميس  18أكتوبر .2018

 استدعاء القائمة االحتياطية :من األحد  21أكتوبر  2018إلى غاية الثالثاء  23أكتوبر .2018(عمى طمبة القوائم االحتياطية التقدم إلى األقسام لمأل استمارة معمومات قبل تاريخ  18أكتوبر )2018
عمى الطمبة االلتحاق بمقاعد الدراسة ابتداء من يوم األربعاء  10أكتوبر  2018حسب ما ىو معمن في البرنامج
الدراسي لطمبة الماستر وفي كل األقسام ،والطالب يتحمل المسؤولية كاممة في حالة عدم احترامو ىذه اآلجال ويعتبر
ىذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي لكل الطمبة الناجحين

